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Introduction
Sol, praia, golfe e boa mesa não são as únicas mais-valias que

Sun, beach, golf and good food is not all the Algarve has

o Algarve tem para oferecer. Excelentes vinhos e cultura são

to offer. Excellent wines and culture are some of the

alguns dos tesouros escondidos que convidam a ser

hidden treasures just waiting to be discovered. Quinta dos

descobertos. Quinta dos Vales, uma quinta de arte e de vinho

Vales, an art and wine farm close to Carvoeiro in the

localizado perto de Carvoeiro, no centro do Algarve, tornou-se

central Algarve, became famous not only for its superb

uma grande referência, quer pelos seus excelentes vinhos, quer

wines, but also for its spectacular sculptural wandering art

pelas suas espectaculares exposições de arte ambulantes.

exhibitions. The sculptures are made in the sculpture

As esculturas são produzidas no workshop da quinta e,

workshop on the farm, and then with the help of up to 30

contando com a ajuda de até 30 pintores e artistas de

befriended painters and mosaic artists, converted into 3D

mosaicos, são convertidos em pinturas de escultura em 3D.

sculpture paintings. In 2011, two new projects were born:

Em 2011, nascerem dois novos projectos: o 'Elephant Tree' e o

the 'Elephant Tree' and 'Passion', which will once again

'Passion', que mais uma vez irão circular por todo o país.

travel across Portugal.
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Isilda Varges Gomes
Governadora Civil de Faro

Uma alegria quase infantil

Simply enjoy

Os projectos “Elephant Tree” e “Passion”, da Quinta dos Vales,

Quinta dos Vales' projects “Elephant Tree” and “Passion”
represent one of the most well-achieved combination of two
art forms which, by becoming allies with the purpose of promoting a high quality regional product, brings a kind of
childlike happiness into our daily life, which is impossible
not to feel while admiring such stunning and colourful sculptures. Therefore, I congratulate the promoter of this initiative, this time having “passion” as the inspiring theme for a
group of artists invited to give it shape and colour, where the
result will certainly be an absolute success. Through this intervention, which skillfully and boldly combines the mastery
of marketing with an ancient technique like sculpture, the
winners are Quinta dos Vales' wines, already a reference in
the region for its quality, and also the Algarve and the Algarveans. Creativity, talent and good ideas are part of this true
and rich color palette that represents our region. With this
exhibition it is once again proven that there is enough space
in our region for these three concepts to acquire even more
expression in the Algarvean identity. Because when there is
a will, anything can be achieved. How else would you see an
elephant climbing a tree ...!

representa uma das mais felizes parcerias entre duas artes que,
ao aliarem-se no propósito de promover um produto regional
de elevada qualidade, logram ainda transferir para o nosso quotidiano esta espécie de alegria quase infantil, que é impossível
deixar de experimentar quando se admiram as suas belíssimas
esculturas coloridas. Felicito por isso a organização desta iniciativa que, tendo desta vez a paixão como tema inspirador para o
conjunto de artistas convidados a dar-lhe forma e cor, resultará
certamente num sucesso absoluto. Com esta intervenção, que
une de forma hábil e arrojada a mestria do marketing a uma técnica ancestral como a escultura, saem vencedores os vinhos da
Quinta dos Vales -já uma referência na região pela sua qualidade,
mas ganham também o Algarve e os algarvios. A criatividade, o
talento e as boas ideias, fazem parte desta verdadeira e riquíssima paleta cromática que representa a nossa região. Com esta
exposição, fica mais uma vez provado que, na nossa terra, o que
não falta é espaço para que estes três conceitos adquiram cada
vez mais expressão na identidade algarvia. Porque, quando se
quer, tudo se consegue. Ou não fosse possível a um elefante
subir a uma árvore…!

PASSION
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António Pina
Presidente do Turismo do Algarve

A viagem do elefante

The journey of the elephant

Uma quinta de vinhos que produz… esculturas. E em grande

A wine farm that produces... sculptures. And on a large scale.

escala. Não é erro de leitura, é mesmo o que a Quinta dos Vales

This is not a misprint, it is indeed what Quinta dos Vales does

faz com as suas exposições de peças artísticas em espaços

with its artwork exhibitions in public spaces. In 2009 and 2010

públicos. Em 2009 e 2010 tivemos ursos à solta por castelos,

we had bears running wild in castles, museums and music

museus e festivais de música do Algarve. Este ano, viajaremos

festivals throughout the Algarve. This year we travel to the

até à savana africana (porque não?) com os elefantes. Ou melhor,

African savannah (why not?) with the elephants. Or even

eles viajarão até nós através da criatividade de vários artistas

better, they will travel to us through the creativity of various

portugueses. Este é o novo desafio da Quinta dos Vales. E nós,

Portuguese artists. This is the new challenge of Quinta dos

enquanto entidade promotora do turismo algarvio, aceitamos

Vales. And we, as a promoter of the Algarve's tourism, accept

e participamos nele. Porque não é todos os dias que um produ-

and will take part. Because it is not every day that a wine

tor de vinhos (e dos bons, veja-se o Grace Touriga Nacional 2008,

producer (and one of the best, with Grace Touriga Nacional

considerado o melhor do país nesta casta) faz arte com vários

being considered the country's best in this grape variety) is

metros de comprimento para nós. Exposições + enologia = tu-

creating artwork several metres long for us. Exhibitions +

rismo cultural. Por isto, é uma satisfação imensa ligarmo-nos a

oenology = cultural tourism. Therefore, it is a great pleasure

esta iniciativa. Junte-se também.

to be linked with such an initiative. Join us!
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Contents
Elephant Tree – Nothing is impossible

Quinta dos Vales
10

Uma quinta de produção vinícola com uma alma artística, a Quinta

68

O segundo projecto do grupo de escultores para este ano, o

dos Vales é um destino único na calma vila de Estombar. Aliando

'Elephant Tree', transmite, à medida que sobe as árvores durante a

o vinho, o turismo e a arte, apresentamos uma visão geral deste

sua viagem por Portugal, a mensagem de que 'Nada é impossível'.

local tão especial.

The second of the group's projects this year, the Elephant Tree
A winemaking estate with an artistic soul, Quinta dos Vales is a

carries the message 'Nothing is impossible' as it climbs trees

unique destination in the sleepy town of Estombar. Combining

in its tour across Portugal.

wine, tourism and art, we bring you an overview of this very

New endeavours

special place.

Passion – the force that drives us
24

80

Como já é de esperar, a Quinta dos Vales está constantemente
a proporcionar arte e prazer à população. Damos assim a

O que nos impulsiona a atingir sucesso e felicidade ao longo da

conhecer dois dos seus novos projectos: a Reunião dos

nossa vida? Paixão, um sentimento que tem muitos significados, é

Touros e o Globo Multifacetado.

a inspiração do novo projecto do KHSculptor Group: uma exposição
itinerante onde elefantes encarnam este conceito abrangente.

As we have come to expect from Quinta dos Vales, it never rests
in bringing art and joy to the population. We take a look at two

What drives us to achieve success and happiness throughout our

of the estate's upcoming artistic projects: the Reunion of Bulls

lives? Passion, a feeling that can mean many things, is the inspira-

and the Multifaceted Globe.

tion behind the KHSculptor Group's latest venture: a wandering
exhibition where elephants embody this diverse concept.
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Quinta dos Vales
a place full of surprises
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Nada é impossível pode ter sido o pensamento que passou
pela mente de Miguel Ângelo quando aceitou uma comissão
que necessitava de gigantescos blocos de mármore extraído
das montanhas de difícil acesso nos Alpes Apuanos perto de
Carrara, Itália. Fascinados tanto pela história do lugar como pelo
mármore excelente que lá existe, um grupo de talentosos
jovens escultores criou uma comunidade artística nestas colinas
há cerca de 30 anos atrás. Pouco depois, jovens de todos os
tipos de profissões foram logo atraídos para a comunidade e,
durante as férias de Verão, juntaram-se aos escultores profissionais, tendo aulas de escultura sob o sol quente em vez de
relaxar na praia. A Quinta dos Vales é na verdade a evolução do
que começou há uns bons 25 anos nas colinas da Toscânia.
Arte inspira paixão universal. A Quinta dos Vales é um conceito
único, que é impulsionado pela paixão do artista e empresário
Karl Heinz Stock. Karl Heinz moldou as suas paixões, transformando uma vinha familiar local num espaço de excepcional
beleza que alberga os vinhos premiados da marca Marquês
dos Vales, esculturas magníficas e um retiro de férias de luxo.
Paixão não é suficiente - é preciso acrescentar esforço e tempo,
e é daí que a ideia das esculturas e exposições de arte itinerantes foi concebida.

9
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Com um número de empreendimentos exclusivos e criações
artísticas que fizeram esta vinha em Estombar tão conhecida, é
exactamente isso que inspirou o mais recente projecto de
tournée: "Paixão", uma exposição itinerante que reúne 18 artistas e em que cada um interpretou este tema abrangente por
meio da escultura de um elefante. Os artistas vêm de passados
diferentes, e isso mostra a enorme variedade das suas interpretações, um das quais é um dos líderes da revolução Portuguesa,
o General Franco Charais.
O que inspira as pessoas por todo o mundo? O amor pela
música, dança ou teatro, afecto por outras pessoas ou animais,
uma relação profunda com a natureza. Todas estas inspirações,
individualmente ou combinadas, dão-nos objectivos, levandonos mais além e fazendo as nossas vidas valer a pena viver.
Partindo desta ideia vem a filosofia de que "nada é impossível".
"Árvore dos Elefantes", o segundo projecto para 2011, é um projecto igualmente inspirador que vê os elefantes colocados
numa árvore - seja ela natural ou artificial - para realmente incorporar a ideia de que tudo é possível.
De ambos os novos projectos é esperado o mesmo sucesso
generalizado que a exposição itinerante do grupo atingiu.
O projecto da "Dança dos Ursos", que agora pode ser visto na
Quinta dos Vales, viajou por todo o país e atraiu cerca de 1,5
milhões de visitantes e foi amplamente coberto pelos media.
Sessenta e duas esculturas de ursos em tamanho quase
real compõem esta exposição inovadora, onde mais de 30
artistas pintaram a sua interpretação a três dimensões do
tema "evolução".
Juntamente com estes novos projectos, os quais receberam o
apoio do Turismo do Algarve e do programa Allgarve, outros
empreendimentos interessantes também estão na calha. Logo
que o planeamento logístico seja aprovado, também estes viajarão por todos os principais locais de Portugal.
O tema 'Arte', de facto, está patente em toda a propriedade,
parecendo a Quinta dos Vales, no seu conjunto, uma obra de
arte em si. Através desta simbiose, tão cuidadosamente combinada, atinge-se um sentimento artístico que muito deve às
várias esculturas que enfeitam os espaços.
Com um charme muito próprio, esta combinação de vinho e
cultura tem assegurado que a Quinta dos Vales seja um conceito único no Algarve.
Mantendo-se fiel às suas raízes de quinta vinícola, mais de
200.000 metros quadrados de vinhas produzem os vinhos premiados da propriedade, com uma moderna adega onde se
define todo o processo desde a colheita manual e selecção
da uva até ao produto final, feito com a tecnologia mais
avançada. Os visitantes são recebidos durante todo o ano
numa sala de provas muito bem decorada, onde em primeira
mão, constatam o que torna este vinho tão especial.
A marca Marquês dos Vales tem reunido um grande número
de medalhas e prémios, e ganhou reconhecimento nacional
e internacional.
Contudo, é a casta portuguesa Touriga Nacional que recentemente trouxe elogios a este empreendimento algarvio.
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Nothing is impossible might have been the thought that
went through Michelangelo's mind when he accepted a
commission that required giant blocks of marble quarried
from the barely accessible hills in the Apuan Alps close to
Carrara in Italy. Fascinated by both the history of this place
and the excellent marble available there, a group of talented young sculptors created an art community in these
hills some 30 years ago. Shortly after, young people from
all kinds of professions were soon attracted to the community, and during their summer breaks, joined the professional sculptors, taking sculpture lessons in the hot sun
instead of relaxing on the beach. Quinta dos Vales is in fact
the evolution of what started a good 25 years ago in the
Tuscan hills.
Art inspires universal passion. Quinta dos Vales is a
unique concept that is driven by the passion of artist and
businessman Karl Heinz Stock. Karl Heinz has moulded
his passions by transforming a local family vineyard into
an exceptionally beautiful venue that houses the awardwinning wines of the Marquês dos Vales label, stunning
sculptures and a luxurious holiday retreat. Passion alone

is not enough – one must add effort and time, and it is
from this that the idea of travelling sculptures and art
exhibitions was conceived.
With a number of unique ventures and artistic creations
that have made this wine estate in Estombar so renowned,
it is this exactly that has inspired the latest touring project:
'Passion', a travelling exhibition that has brought together
18 artists who have each interpreted this all-encompassing
theme through the medium of an elephant sculpture. The
artists come from many different backgrounds, and this
shows in the enormous variety of their interpretations. One
of the artists is a leading member of the Portuguese revolution, General Franco Charais.
What inspires people all over the world? A love of music,
dance or theatre, affection for other people or animals, a
deep relationship with nature. All these inspirations, individually or combined, give us purpose, driving us further
and making our lives worth living.
Stemming from this idea comes the philosophy “nothing
is impossible”. 'Elephant Tree', the second project for
2011, is an equally inspiring project that sees the
PASSION
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O Grace Touriga Nacional 2008 foi seleccionado por um júri internacional como um dos 10 melhores vinhos Touriga Nacional
em Portugal, o único da região do Algarve.
"Temos recebido muitos prémios internacionais, mas esta
nomeação é uma grande honra para nós, porque tivemos que
competir contra os melhores produtores de vinho de Portugal,"
diz Karl Heinz Stock. "Trazer para a Quinta dos Vales tão
respeitável prémio é bom para a região e para todos os produtores de vinho que se esforçam continuamente para firmemente colocar o Algarve no mapa vinícola nacional."
O sucesso da marca Marquês dos Vales é tal que apenas quatro
anos após a adega original ter sido construída, revelou-se a necessidade de duplicar a produção, estando planeada a construção de uma nova adega prevista para 2012.
A propriedade tornou-se um centro de eventos de excelência
para a realização de eventos 'corporate' e workshops, espectáculos, casamentos ou grandes festas privadas com jantares
gourmet servidos por diferentes chefes.

14
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Os momentos altos de 2010 foram o festival internacional
de literatura do Algarve e a Festa das Vindimas 2010, que foi
transmitido ao vivo internacionalmente pelo canal nacional de
televisão RTP 1.
Desempenhando um papel importante na comunidade, com
mais de 2000 pessoas visitando cada um dos quatro eventos
de “Porta Aberta”, este ano promete ser não menos emocionante. Actualmente, planeando um show em cooperação com
o Allgarve para Maio de 2011, a Quinta dos Vales recebeu também o vocalista e membro fundador da famosa banda de rock
portuguesa Xutos & Pontapés, Tim, num concerto especial a
solo diante de um público seleccionado. Também há negociações em curso com alguns grandes nomes do espectáculo
para um grande evento a ter lugar no início do Verão, com cerca
de 2.500 convidados.
Essencialmente focada no enoturismo, a Quinta do Vales também funciona como um retiro de férias exclusivo durante
todo o ano.
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elephants placed in a tree – either natural or artificial –
to truly embody the idea that everything is possible.
Both new ventures are expected to gain the same widespread success that the group's first touring exhibition
achieved. The 'Dança dos Ursos' project, which can now
be seen at Quinta dos Vales, travelled up and down the
country and attracted around 1.5million visitors and extensive media coverage. Sixty-two near life-size sculptured bears make up this innovative exhibition, where
more than 30 artists painted their 3-dimensional interpretation of the theme 'evolution'.
Alongside these new projects, all of which have received
the backing of the Algarve Tourism board and the

Allgarve programme, other exciting ventures are also in
the pipeline. Once logistical planning has been approved,
they too will be travelling to all major places in Portugal.
The artistic theme, in fact, runs through the entire estate, with Quinta dos Vales appearing more like a piece
of art in itself. With the symbiosis that has been so carefully created, there's an artistic feel that owes much to
the various sculptures that grace the grounds.
With a charm that's very much its own, this combination
of wine and culture has ensured that Quinta dos Vales is
a unique concept in the Algarve.
Remaining faithful to its roots as a wine farm, more than
200,000sqm of vineyards produce the estate's awardPASSION
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winning wines, with a modern winery tracing the entire
process from the hand-picking and grape selection to the
end product, made with the most advanced technology.
Visitors are welcomed all year round in a beautifully decorated wine-tasting room where they can discover firsthand exactly what makes this wine so special.
The Marquês dos Vales labels have garnered a plethora
of medals and awards and gained national and international recognition, but it's the Portuguese Touriga Nacional variety that recently brought acclaim to the
Algarvean estate. The Grace Touriga Nacional 2008 was
selected by an international jury as one of the top 10
Touriga Nacional wines in Portugal, the only one from
the Algarve region.
“We have been awarded many international prizes, but
this nomination is a great honour for us because we had
to compete against the best wine producers in Portugal,”
says Karl Heinz Stock. “Bringing such a reputable award
home to Quinta dos Vales is good for the region and all
the wine producers who continuously strive to place the
Algarve firmly on the winemaking map.”

PASSION
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Cada uma das casas foram renovadas e concebidas para combinar o charme tradicional com o luxo moderno, com especial
cuidado na escolha de materiais e com pormenores de elegância. Totalmente climatizadas e com acesso a piscinas, todas as
casas e a grande casa senhorial estão localizadas a uma distância acessível do movimentado centro da quinta, e todas elas se
apresentam mais como uma casa familiar confortável do que
"apenas" um retiro de férias.
Uma área com animais próxima da mansão tem interesse
acrescido. Cabras, ovelhas e cavalos vivem ao lado dos cervos
criados ao ar livre, bem como alguns animais mais exóticos,
como lamas, cangurus e porcos vietnamitas.
A Quinta dos Vales atingiu o equilíbrio perfeito entre arte e
vinho num conceito único, um parque privado de experiências
únicas com reconhecimento e que está a caminho de se tornar
um dos principais centros culturais do Algarve.

13
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The success of the Marquês dos Vales brand is such that
just four years after the original wine cellar was built, the
need to double the production arose, and the construction of a new winery is planned for 2012.
The estate has become an event centre of excellence,
hosting corporate events and workshops, concerts, large
weddings or private parties with gourmet dinners served
by different chefs.
Highlights of 2010 in particular were the international
literature festival in the Algarve and the Festa das Vindimas 2010, which was broadcast live internationally by
the national television channel RTP.
Playing an important role within the community, with
over 2000 people visiting each of its first four open day
events, this year promises to be no less exciting.
PASSION
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Currently planning a concert in cooperation with Allgarve for May 2011, Quinta dos Vales also welcomed
the founding member and lead vocalist of famous Portuguese rock band Xutos & Pontapés, Tim, in a special
solo concert in front of a select audience. Negotiations
are also underway with some big showbiz names for a
large event to take place early summer with around
2500 guests.
With a strong focus on oenotourism, the estate also doubles as an exclusive holiday retreat all year round. Each
of the farmhouses have been renovated and designed to
PASSION
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blend traditional charm with modern luxuries, with
plenty of thought placed into the choice of materials and
elegant touches throughout. Fully heated and each with
access to swimming pools, all farmhouses and the large
manor house are located a comfortable distance from the
busy centre of the farm, and each house feels more like a
comfortable family home than 'just' a holiday retreat.
An animal area close to the manor house is of added interest. Goats, sheep and horses live alongside free-roaming deer, as well as some more exotic animals, like llamas,
kangaroos and Vietnamese Pot-bellied pigs.
Quinta dos Vales has struck the perfect balance between
art and wine in a unique concept, a private experience
park in its own right which is on track to becoming one of
the leading cultural centres in the Algarve.

PASSION
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Passion

The force
that drives us
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A paixão significa muitas coisas para muitas pessoas. Mas qualquer que seja o significado, a vida em geral resume-se à paixão.
Paixão é algo que vem de dentro e a que é impossível resistir.
É esta emoção profunda e avassaladora que inspirou a primeira
exposição itinerante deste ano, trazida até nós pelos escultores
da Quinta dos Vales. Este tema abrangente é o que nos torna
únicos e que nos ajuda a alcançar ou satisfazer os nossos desejos mais profundos. O projecto 'Paixão', uma continuidade
do bem sucedido projecto 'Dança dos Ursos', é uma oportunidade para 18 artistas internacionais interpretarem este tema
universal duma forma muito livre, utilizando as esculturas de
elefantes como meio para compartilhar as suas interpretações
por todo o país.
Um projecto único que evoca muitas leituras: não é surpresa
que tenha despertado um vasto leque de interpretações muito
individuais. Foi trazido à vida quando um grupo multidimensional e multicultural colocou toda a sua energia no mesmo
tema. Cada peça é uma obra individual, contudo, todas têm uma
dinâmica especial devendo-se às expectativas que os artistas
têm de si próprios e da equipa como um todo.

20
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“De vez em quando, surge uma comissão sobre a qual recebemos instruções mas também total liberdade de interpretação.
Estes projectos são uma rara experiência,” afirma Toin Adams,
uma das artistas participantes no projecto 'Passion'. “De um
ponto de vista artístico, trabalhar nestes projectos de grupo
tem sido uma experiência libertadora e muito gratificante.
Este projecto é uma colaboração de sucesso entre a visão de
um homem e os vários talentos de muitos artistas. A sua
atenção meticulosa ao detalhe e capacidade de organização
proporcionou ao nosso trabalho uma vasta audiência, o que
por si só é incrível.”
O projecto também aborda os temas de sinergia e trabalho de
equipa, já que é esta paixão por um objectivo comum que motiva estes indivíduos a trabalhar juntos. Embora os artistas possam ter mais liberdade quando trabalham a sós, ocasiões como
esta oferecem-lhes a oportunidade de se juntarem a uma
equipa e assim pertencerem a algo maior. É aqui, segundo Karl
Heinz Stock, que reside o segredo da boa arte: “Quando alguém
observa uma peça de arte, o verdadeiro objectivo é fazê-lo sentir
uma emoção, o mais intensa possível.”
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Passion means many things to many people. But whatever
the meaning, life is all about passion. Passion is something
that comes from the inside that is impossible to resist. It’s
this deep, overwhelming emotion that has inspired this
year’s first travelling exhibition, brought to us by the
Quinta dos Vales sculptors.
This all-embracing theme is what makes us all unique
and diverse and helps us achieve or fulfil what we most
desire. The project ‘Passion’, the follow-up to the successful ‘Dança dos Ursos’, is just this: an opportunity
for the passion-driven artists to interpret this universal
theme very freely, using the three dimensional animal
sculpture as their medium to share their interpretations across the country.

A unique project that conjures many readings, it’s no surprise that it has uncovered a wide spectrum of very individual interpretations. It has been brought to life when the
multidimensional and multicultural group of people placed
their energy into the same theme. Each piece remains an
individual work, but yet they all have a special momentum
because of the expectations that the artists have of themselves and of the team as a whole.
“Once in a while, a commission comes along where you are
given a clear brief but also complete free rein to interpret it.
These projects are that rare experience,” says Toin Adams,
one of the artists working on the ‘Passion’ project. “From an
artistic point of view, working on these group projects has
been a very liberating and rewarding experience.
PASSION
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“A arte de ser um artista é sentir emoções fortes e ser capaz de
as transmitir por qualquer meio que provoque estas emoções
nos outros. Todo o artista é único e, assim, também as emoções
que querem transmitir o são. Desde que a arte consiga tocar
emocionalmente, o sucesso do artista está garantido.”
Não há dúvida que o espectro da paixão percorre todos os
aspectos da vida humana, criando assim energia nas pessoas
para alcançarem a realização dos seus desejos. Este é o tema impulsionador deste projecto, que é abrangente e difundido, e que
irá percorrer o país partilhando as suas diferentes interpretações
com uma vasta audiência.
De facto, criando um paralelo entre este projecto e o nosso quotidiano, deve dizer-se que não há evolução sem paixão, esse sentimento que move e impulsiona as pessoas de tão diferentes
formas. “Emoções positivas não só nos tiram da cama de manhã,
como nos motivam em todas as nossas acções,” afirma Karl
Heinz, que desenhou as esculturas de elefante para o projecto.
“Sentir-se feliz, satisfeito e realizado é afinal o objectivo de todos
ao fim do dia. A paixão, quer o saibamos ou não, torna-nos
pessoas melhores.”
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This project is a successful collaboration between one
man’s vision and the various and diverse talents of many
artists, and his meticulous attention to detail and organisation has brought our work to a massive audience which
is incredible in itself.”
The project also touches on the theme of synergy and
team work, as it is this passion for a common goal that
drives these individuals to work together. Although the
artists may have more freedom when working alone, ventures like this allow them the opportunity to join a team
so that they can be a part of something bigger.
This, according to Karl Heinz Stock, is where the secret of
good art lies: “When an observer looks upon an art piece,
the true goal is to experience an emotion, the more intense
the better. The art of being an artist is feeling intense emotions and being able to display them through whichever
medium best invokes these emotions in others. Every artist
is unique, and therefore so are the emotions they wish to
transmit, but as long as an observer is emotionally affected
by the art, the artist is successful.”

There is no doubt that the spectrum of passion runs
through all aspects of human life, and thus creates energy
in each person to work towards their desires.
This is what drives this project, this broad, widespread
theme, as it travels across the country sharing its different interpretations to a wide audience.
In fact, drawing a perfect parallel between this project and
everyday life, it’s fair to say that there is no development
without passion, a compelling feeling that seems to drive
so many people in so many different ways.
“Positive emotions are not just what get you out of bed
in the morning; they motivate every one of our actions,”
adds Karl Heinz, who designed the elephant sculptures
for the project.
“To feel happy, fulfilled or content is everyone’s goal
at the end of the day. Passion makes us better people,
whether we know it or not.”
Nearly all elephants will try to find a new home after they
have travelled the country. Prices range between €5,000
and €17,500 plus VAT.

PASSION
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Nascida em 1959, Lancashire, na Inglaterra. Estudou na Escola de Arte em Norwich, Inglaterra e completou a graduação em 1981 recebendo diploma de honra em Desenho Gráfico e Fotografia. Os seus desenhos, pinturas e fotografias demonstram uma tendência
íntima pelas formas abstractas, espaços ambíguos, composição rítmica e luz sensual. Com trabalho exposto em Inglaterra e Portugal
em numerosas exibições colectivas, é representada em colecções privadas pela Europa. Exposições individuais em Portugal: Lisboa, Fotogaleria Costa do Castelo (1990), Lagoa Convento de São José (1999), Olhão, The Crumbling Foundation (2010) e Tavira, Casa 5 (2011).

Jill Stott

Born in Lancashire, England in 1959, Jill studied at Norwich School of Art, England. She graduated in 1981, receiving a BA with Honours in
Graphic Design and Photography. Her acutely observed drawings, paintings and photographs show an intimate concern for abstract form,
ambiguous space games, rhythmic composition and sensual light. Her work has been shown in Britain and Portugal in numerous group exhibitions and is represented in private collections throughout Europe. Solo Exhibitions in Portugal include Lisbon, Fotogaleria Costa do
Castelo (1990), Lagoa, Convento Sao José (1999), Olhão, The Crumbling Foundation (2010) and Tavira, Casa 5 (2011).
Seria difícil transformar as formas distintas do elefante em algo completamente diferente, mas daí o meu interesse.
As pernas tubulares transformaram-se em longos pescoços repletos de paixão; a barriga cheia tornou-se nos lados do rosto com os lábios
em união; o tronco transforma-se numa trança. A sensualidade que damos a um desenho, recebemos de volta. Senti a sensualidade
recíproca que muitas vezes invoca, uma reflexão que se dissolve e multiplica em movimentos subtis que mal conseguimos discernir –
uma sensação cambaleante no prazer da paixão mútua.

The elephant's distinctive forms would be difficult to transform into something entirely different, but that was where my interest
lay. Its tubular legs became long necks straining in passion; the full curved belly became the sides of faces, lips eagerly meeting; the
trunk became an intricate plait. What we give sensually to a drawing, we receive. I experienced the reciprocal sensuality which can
sometimes be invoked, a to and fro reflection which heats up, dissolves and multiplies in subtle movements we barely discern – an
internal reeling in the pleasure of mutual passion.
jill.stott@gmail.com
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Meinke Flesseman estudou belas artes em Moscovo e mais tarde na Wackers Academy em Amesterdão. É influenciada em grande parte
pelas paisagens naturais que a rodeiam e o relacionamento com a terra. Meinke cria telas texturadas em camadas, produzindo profundidade e intensidade de cor. Tonalidades sublimes, as pinceladas arrastadas e confiantes nas suas telas levam o apreciador numa viagem
emocional. As imagens parecem frequentemente ter uma qualidade sonhadora, etéreas. As paisagens parecem respirar o fogo, o vento
e a chuva. Participou em numerosas exposições singulares e de grupo, principalmente em Portugal e no Reino Unido.

Meinke Flesseman

Meinke Flesseman studied fine art in Moscow and later at the Ruud Wackers Academy in Amsterdam. She is greatly influenced by her natural
surroundings and one’s relationship with the land. Meinke creates layered textured canvases, producing depth and intensity of colour. Tonally
sublime, the sweeping and confident brushstrokes in her canvases take the viewer on an emotional journey. The images often appear to
have a dreamlike, ethereal quality. The landscapes seem to breathe fire, wind and rain. She has participated in numerous single and group
exhibitions, mainly in Portugal and the UK.
Em hindu, o deus com cabeça de elefante – Ganesh – é o removedor de obstáculos. Na cultura xamânica, o elefante é o símbolo da
força, realeza e compromisso. Uma ligação com a sabedoria, auto confiança, delicadeza, inteligência, compaixão e muito mais para além
disso. Ele nutre emoções semelhantes ao ser humano: amor, alegria, ciúme e raiva. Parecem tão semelhantes mas são tão diferentes físicamente. O que podemos aprender com as cabras: abundância, independência, agilidade e a procura de novos horizontes.

In Hindu, the elephant-headed god Ganesh is the obstacle remover. In Shamanic culture, the elephant is a symbol of strength,
royalty, commitment, a connection to ancient wisdom, confidence, gentleness, intelligence, compassion and much more. He carries
emotions similar to humans - love, joy, jealousy and rage. They seem so similar to us yet are so different physically. What we can
learn from goats: abundance, independence, agility, the search for new heights.
www.meinke-art.co.uk • Email: meinkef@yahoo.com
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Kasia Wrona acabou os seus estudos na Academia de Belas Artes em Cracóvia, Polónia, onde completou a graduação com distinção.
Pinta, desenha, desenvolve instalações, realizações e filmes vídeo. Vive e trabalha na costa oeste do Algarve em Portugal. As suas
pinturas e os seus desenhos incorporam camadas significantes com elementos abstractos e figurativos. A artista conta com exposições
individuais na Galeria Tantow em Berlin, a Galeria Artur Bual em Amadora e o Centro Cultural de Lagos, e esteve presente em exposições
colectivas no Festival de Video JVC em Tóquio, a Galeria Rathaus em Berlim e no Convento de São José em Lagoa.

Kasia Wrona

Kasia Wrona finished her studies at the Academy of Fine Arts in Krakow, Poland, and graduated with a distinction. She paints, draws,
designs, creates installations, performances and films. She lives and works on the Algarve's west coast. For her, art is a spiritual process and
experience. Her paintings and drawings contain meaningful layers with figurative and abstract elements. Individual exhibitions include
shows at the Berlin Tantow Gallery, the Lisbon Amadora Artur Bual Gallery and the Lagos Cultural Centre, and collective exhibitions at the
Tokyo JVC Video Festival, the Berlin Rathaus Gallery and at Convento de São José in Lagoa.
O entendimento comum da paixão tem sido geralmente como uma qualidade construtiva e motivadora, funcionando como uma força
interna para motivar o artista. O que quero expressar na minha arte é motivado por esses sentimentos - devoção, desejo, intenso amor
e carinho. Paixão, portanto, cria a obra de arte. Como um jovem elefante azul e o seu percurso extraordinário no grande mundo, o artista
aprende algumas lições importantes sobre a vida, o amor, a coragem – a paixão.

The common understanding of passion has generally been as a motivating and constructive quality, working as an internal force to
motivate the artist. What I express in my art is motivated by these inner feelings - devotion, desire, intense love and affection. Passion,
therefore, creates action, which then creates the work of art. Like a young blue elephant and his extraordinary journeys in the big
world, the artist is learning some important lessons about life, love, courage - passion.
www.kasiawrona.com • Email: kasiawrona@hotmail.com
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Mariola Landowska nasceu na cidade de Szczecin na Polónia onde estudou arquitectura na Escola Superior Kazimierz Wielki. Em 1978,
nessa mesma cidade, obteve um prémio em 'interiores urbanos'. Estudou no Instituto de Belas Artes 'Gazzola'/Pintura na aula de Carlo
Scrocchi em Piacenza. Participou também na montagem/design de um espectáculo de teatro em Szczecin. As suas pinturas inspiramse em arqueologia, etnografia, mitologia e novas culturas, o que se reflecte aliás em todas as suas exibições em Itália, Portugal, Polónia,
Espanha e Brasil.

Mariola Landowska

Mariola Landowska was born in Szczecin, Poland, where she also studied Architecture at Kazimierz Wielki School. In 1978, in the same city,
she obtained an award for the theme ‘urban interiors’. She studied at the Institute of Fine Arts “Gazzola”/Painting in the class of Carlo Scrocchi
in Piacenza. She also took part in the set designing of a theatre show in Szczecin.
Her paintings gain inspiration from archaeology, ethnography, mythology and new cultures, and this is reflected in all her exhibitions
through Italy, Portugal, Poland, Spain and Brazil.
O meu elefante simboliza um acto de euforia, de encantamento e êxtase pela música. É uma homenagem a Fryderyk Chopin que viveu
as suas revoltas compondo musicas inesquecíveis. De um lado, o compositor está meditativo, em contacto com as suas musas. De outro
lado está em êxtase de revolta onde o teclado não parece ter fim.

My elephant symbolises an act of euphoria, of enchantment and of ecstasy towards music. It is a tribute to Fryderyk Chopin, who
spent his conflicted life always composing unforgettable music. On one side the composer is contemplative, in contact with his
muses. On the other side, he is in the ecstasy of conflict, playing an endless keyboard.
Email: landowskamariolalandowska@gmail.com
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Nasceu em Baumholder, Alemanha. Em 1966 ingressa na Escola Superior de Belas Artes de Mainz, vindo a concluir o curso de Licenciatura
em 1971. Em 1979 fixa residência na cidade de Lagos onde constrói o seu atelier de pintura “Atelier Azul” na Meia Praia. Exposições
Individuais - 2008 Galeria Praça do Mar, com Vando Figueiredo; 2008 Centro Cultural de Lagos; 2005 Museu Mãe D`água, Lisboa
com Mariola Landowska, Galeria Hexalfa, Lisboa; 2001 Galerie Emisch Haus, Berlin, Alemanha; 1993 Gustav Heinemann Haus,
Bonn, Alemanha. Exposições Colectivas - 2008 Convento São José, Lagoa; 2007 Mala, 1991 Aktion “Kunstkaufhaus” no Frauenmuseum,
Bonn, Alemanha

Brigitte von Humboldt

Born in Baumholder, Germany. 1966-1971 studied in the “Academy of fine arts“ in Mainz, Germany. Resident in Lagos since 1979, she built
her paintingstudio “Atelier Azul” in Meia Praia. Individual Exhibitions - 2008 Galeria Praça do Mar, with Vando Figueiredo, 2008 Lagos
Cultural Centre, 2005 Museu Mãe D`água, Lisbon with Mariola Landowska, Galeria Hexalfa, Lisbon, 2001 Galerie Emisch Haus, Berlin,
Germany, 1993 Gustav Heinemann Haus, Bonn, Germany. Collective Exhibitions - 2008 Convento São José, Lagoa, 2007 Mala, 1991 Aktion
“Kunstkaufhaus”in Frauenmuseum, Bonn, Germany.
Para ligar o tema de “paixão” com uma estátua de elefantes, Brigitte escolheu um tema da mitologia hindu. Numa viagem ao sul da Índia,
pode constatar a veneração que os indianos têm aos seus deuses e a dedicação com que incluem os mesmos no seu quotidiano. Vivem
a sua religião com paixão, então a artista decidiu criar Ganesha, o deus de sabedoria, paz e sucesso com uma cabeça de elefante.
É o primeiro filho de Shiva e Parvati, os mais famosos amantes dos deuses indianos.

On a recent trip to South India, Brigitte experienced firsthand the devotion with which the Indian people involve their gods into
their daily life. This inspired her to represent the subject "passion" through scenes of Indian mythology. The Hindi people are passionate about their religion, so the artist wanted to create Ganesha, their elephant-headed god of wisdom, peace and success, and
the first son of Shiva and Parvati, the most famous lovers in Hindi mythology.
Casa Piriquita / Atelier Azul • Meia Praia, Lagos • Email: brigitte490@hotmail.com • www.atelierazul.net • Tel.: 282 760 931 / 965 558 017

PASSION

28

Bento Ventura_ArtCatalogue 11/04/02 10:33 Page 1

Natural de Vitória,Brasil. Frequentou o curso de artes plásticas na Universidade Federal de Vitória, onde integrou o projecto “Brotos da
Terra”. Participou em vários eventos criativos, promovidos pela M&M (agência de publicidade), Secretaria da Cultura de Vitória, e com
o Colégio Salesianos, entre outros. Em Portugal, colaborou desde 2001 com o MAPS durante quatro anos. Desenvolve os seus projectos
artísticos sobretudo nas modalidades de pintura/escultura em metal. Foi galardoado com o prémio originalidade com o “Fato Molhado”,
no concurso de trapologia na feira da serra de Tavira; prémio no concurso “Novos Talentos” promovido pela galeria “Aura”, com o projecto
“Sofrimento da Mãe Natureza”, e recebeu duas menções honrosas no Word Festival, do XII Porto Cartoon 2010.

Bento Ventura

Born in Victoria, Brazil, he attended a course in fine arts at the University of Victoria, where he took part in the project 'Brotos da Terra' and
participated in several events promoted by M&M (advertising agency), Secretary of Culture and the Salesian College, among others.
He worked in MAPS for four years in Portugal. He was awarded the originality prize with the 'Wet Suit' in the patchwork competition at the
Serra de Tavira fair, the 'New Talents' prize at art gallery 'Aura' with the project 'Suffering of Mother Nature', and received two honourable
mentions at the Word Festival of the XII Porto Cartoon 2010 Festival.
Estar apaixonado, ou se sentir apaixonado. Magia, contágio, alegria. Sentir coisas que só dá para ver na expressão do sorriso que vem
profundo âmago, a alegria que dá para ver no brilho das estrelas sobre o olhar, pois a bolinha dos olhos é o rosto verdadeiro de quem
diz a verdade, e entrega quem mente, sendo a mesma janela da alma. Revigora, revitaliza, fortalece, contagia, é energética, mostra-nos
o melhor de um dos lados mais bonitos da vida.

Being in love or feeling like you’re in love. Magic, contagion and joy. Feeling things that you can only see in a smiling face, coming
from deep inside. The happiness you can see in the stars shining under your gaze, because the eyeball is the real face of those telling
the truth and gives away those who lie, as the window to your soul. It reinvigorates, revitalises and strengthens; it’s contagious, energetic and shows us the best of one of the most beautiful parts of life.
Email: luizcorreia@sapo.pt
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Quando veio viver em 1990 para o Algarve, o principal interesse de Elke era desfrutar da luz de Portugal para pintar em diferentes
estilos. Já na Alemanha, onde estudou design e trabalhou ocasionalmente como artista de cartazes, o trabalho em madeira sempre
lhe fascinou. Durante muito tempo, a sua actividade principal foi renovar móveis antigos portugueses, espelhos e outros artigos delicados.
Actualmente, os seus quadros sao feitos em pastel e aguarela. Em 2007, fez uma exposicao individual no Antigo Mercado de Escravos
em Lagos, em 2009 participou na Arte Algarve em Loulé, e na Arte Algarve em Ferragudo em 2010, entre outros eventos.

Elke Heiner

When Elke moved to the Algarve in 1990, it was her special interest to enjoy Portugal’s clear light for paintings in different styles. In Germany,
where the artist studied design and occasionally worked as a poster artist, she was always fascinated by wood. Refurbishing old Portuguese
furniture, mirrors and other delicate items was one of her main interests for some time. Nowadays, her paintings are done in pastel and
watercolour. In 2007, she had a solo exhibition in the Old Slave Market in Lagos, she participated in Arte Algarve in Loulé in 2009 and the
Art Algarve in Ferragudo in 2010, amongst other events.
Traduzi o tema de amor com base na lenda de Orpheus e Eurydice.
Separados por uma vista frontal (sol glorioso), coloquei Orpheus a caminho de Hades. A outra orelha representa Eurídice vindo da sombra
para a luz. O sol quente guia os amantes na sua passagem de regresso à vida. Hermes deve trazer Eurydice de volta para a escuridão
porque Orpheus não cumpriu a sua promessa. Ele perdeu-a devido à sua avassaladora paixão.

I translated the theme of romantic love through the legend of Orpheus and Eurydice.
Separated by the front view (glory sun), I placed Orpheus on his way into the Underworld. The other ear shows Eurydice on her
way from the realm shades to the brightness. The warm sun guides the lovers on their passage back to life. But Hermes has to bring
Eurydice back into the dark, as Orpheus has not kept his promise. He lost her because of his overwhelming passion.
Email: egh-fsh@mail.telepac.pt • Tel: 963 233 773
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Nasceu em Roermond na Holanda em 1938. Após 15 anos de trabalho em têxteis com exposições regulares, procurou novos desafios.
Teve aulas de pintura em 1984 com vários professores, tendo finalizado os seus estudos na Academia de Artes em Arnhem, na Holanda.
Desde 1989 que conta com exposições individuais e colectivas na Holanda e Bélgica, e também no Algarve a partir de 2008. Veio para
Portugal em 1998, onde, inspirada pela luz e cores luminosas, pinta no estilo figurativo e abstracto em acrílico sobre tela em cores fortes
e expressivas, aumentado os pormenores e por vezes em várias camadas de texturas, o que resulta em efeitos vivos.

Elly Maessen

Elly was born in Roermond, Holland in 1938. After 15 years of working in textile art with regular exhibitions, she began to look for new challenges. In 1984, she took painting classes with various teachers and studied at the Academy of Fine Arts in Arnhem (Holland). Since 1989, the
artist has exhibited her paintings in Holland and Belgium, in both individual and collective exhibitions, and in the Algarve since 2008.
Elly moved to Portugal in 1998 where, inspired by the clear light and colours, she paints in acrylic on canvas, figurative as well as abstract, in
strong colours, great expression and contrast, the details firmly enlarged and sometimes on textured undercoats, which results in vivid effects.
A paixão de Elly pelo elefante comecou há 43 anos atrás, quando, ao passear o seu filho, ele descobriu uma pequena escultura de um
elefante no pavimento da calçada. Esse foi o primeiro da sua colecção de esculturas que continua ainda hoje com peças de todo o
mundo. Com um interesse em compreender os elefantes: a sua inteligência, memória, força e o os seus sentimentos, cheguou a
observá-los a levantar árvores pelos troncos na Tailândia. Segundo o budismo, são animais celestiais. São vistos como referências de
moralidade e dignidade e ajudam as pessoas a ter sorte.

Elly’s passion for elephants started 43 years ago, when her one-year-old son discovered a little sculpture of an elephant on the pavement. That was the first elephant sculpture of her collection, and she continues to collect them from all over the world.
With an interest in living elephants too – their intelligence, their memory, their extreme strength and their feelings, Elly saw them
lifting small trees by their trunks in Thailand. According to Buddhism they are celestial animals. They are seen as a representation
of morals and dignity and bring good luck.
Email: art@ellymaessen.com
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Henryka nasceu em 1953 em Wroclaw na Polónia. Em 1968 entra na Faculdade de Belas Artes e continua os seus estudos de pintura,
design gráfico e escultura na Academia das Artes em Wroclaw. Em 1979, recebe o diploma de Master of Arts e trabalha depois como
designer para um fabrico de vidro na Polónia. Vive em Munique de 1981 até 1989, onde trabalha como designer numa empresa de mobiliária. Em 1998, muda-se para o Algarve e vive agora em Carvoeiro, onde é inspirada pela paisagem algarvia. Em 2008, decide realizar
o seu sonho de ter o seu próprio atelier onde cria obras de vidro e gravuras.

Henryka Woerle

Henryka was born in Wroclaw, Poland, in 1953. In 1968, she enrolled in the College of Arts and continued her studies in painting, graphic
design and sculpture at the Academy of Arts in Wroclaw. In 1979, she obtained her Master of Arts and went on to work as a designer for a
glass manufacturer in Poland. She lived in Munich from 1981 to 1989, where she worked as a designer for a furnishing company. Having
moved to the Algarve in1998, the artist lives in Carvoeiro, where she is inspired by the Algarvean landscape. In 2008, she fulfilled her
ambitions of having her own glassmaking studio, where she creates works of glass and engravings.
Henryka foi inspirada pela observação de lagartas no seu jardim, que andam em grupos de serpentina no chão. As manadas de elefantes
também se movem de uma forma semelhante pela savana africana de uma fonte à outra. Nas suas caminhadas há uma certa dramatologia, ciclos de vida que contam histórias de felicidade e de sofrimento. A sua história fala de dois jovens elefantes que são unidos
numa cerimónia de casamento, onde o cortejo nupcial representa a populacao indígena e as diferentes espécies de animais de África.

Through observations in her own garden, Henryka was inspired by caterpillars (called the passion spider in German), which move
in a serpentine-like way in groups on the ground. Elephant herds also move in a similar formation through Africa’s savannah, and
their wanderings have a special and very unique dramaturgy; they are cycles of life telling stories of happiness and sufferings.
The artist tells the story of two young elephants united together in a wedding ceremony, with the wedding party symbolically
representing the indigenous people and the numerous animal species living in Africa.
Email: s.woerle@sapo.pt
PASSION

32

Jessica Dunn_ArtCatalogue 11/04/02 10:39 Page 1

Jessica estudou pintura em Kingston Polytechnic e veio para Portugal em 1987. Vive com a família no Algarve, que é uma constante
fonte de inspiração para o seu trabalho. A artista tem feito exposições um pouco por todo o país, na Galeria Corte Real e estúdio GT no
Algarve e na Galeria Cógito em Setúbal, bem como na Galeria Eaton e QE -241 Artspace na Inglaterra e a Bienal Internacional de Arte
Contemporânea em Florença, Itália. Participa anualmente no MedFest em Loulé. As suas pinturas a óleo são representadas em várias
colecções privadas em Portugal e no estrangeiro.

Jessica Dunn

British artist Jessica Dunn studied painting at Kingston Polytechnic and moved to Portugal in 1987. She lives in the Algarve with her family,
who are a constant source of inspiration for her work. Jessica has exhibited extensively across Portugal, at the Corte Real Gallery and GT
Studio in the Algarve, Galeria Cógito in Setúbal, at the Eaton Gallery and QE:241 ARTSPACE in London and the Biennale Internazionale
Dell'Arte Contemporanea in Florence. She participates annually at the MedFest in Loulé. Her oil paintings are represented in various private
collections in Portugal and abroad.
O sonho do Zeca: enquanto dorme, desfralda segredos e histórias do passado e da sua paixão e saudade por África. No seu sonho, o elefante carrega-o balançando suavemente ao ritmo da selva para o lugar onde nasceu. Vagueia nú pela paisagem, seduzido por sons e
sinais familiares, alguns recordados, outros imaginados. Quando acorda, o elefante trá-lo de volta, contando histórias do futuro, abraçando
a esperança e paixão pela vida e amor pleno.

Zeca’s Dream: As he sleeps, secrets unfurl, telling stories of his past, his passion and longing for Africa.
In his dream, the elephant carries him, rocking gently to the natural rhythm of the jungle, to the place where he was born.
He wanders naked through the landscape seduced by familiar sights and sounds, some remembered, others imagined. When he
wakes, the elephant brings him home to me, telling stories of his future, embracing hope, his passion for life and love replenished.
www.jessicadunnart.com • email: info@jessicadunnart.com
francocharaispintor@gmail.com
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Nascida em Portimão em 1952, com estudos da escola espanhola de Desenho e Pintura Artística e em Lisboa, foi mais tarde aluna de
Jean René Thellier e recebeu depois o apoio crítico do mestre Fernando Azevedo. Reside actualmente na cidade natal onde tem atelier.
É membro da SNBA, foi durante anos membro da ANAP e é membro fundador da associação INICIARTE em Portimão onde lecciona aulas
de Desenho e Pintura Artísticos. Tem exposto individual e colectivamente em galerias em Portugal, França, Áustria, Alemanha, EUA,
Finlândia, Espanha e Japão, e tem recebido vários prémios. Juntamente com Franco Charais, tem Atelier aberto de nome “Montra d'Arte”.

Stella Barreto

Born in 1952 in Portimão, she studied Classic Drawing and Painting in Spain and Lisbon. In 1984, she studied under French painter Jean
René Thellier and later received critical support from the painter Fernando Azevedo. She currently lives in her native town, where she has
her own atelier. Member of the SNBA (National Society of Fine Arts) and the ANAP (National Association of Plastic Artists), she is a founding
member of the association INICIARTE in Portimão, where she teaches art. With her work displayed all over the country and abroad, she regularly exhibits at galleries in Portugal, Germany, Holland, Austria and the USA, amongst others, and has won many awards.
Stela Barreto pintou no seu elefante o tema ‘Paixão pela Dança’. Com uma ligação com esta arte desde jovem, resolveu homenagear
todos os bailarinos que são um verdadeiro exemplo de paixão por uma arte, visto que têm que se dedicar arduamente para manter em
forma o instrumento da sua paixão, o seu próprio corpo. Nenhuma paixão pelas artes é tão dura, e em geral é tão curta a vida de um
bailarino! Assim, com um magenta escaldante como a cor de fundo de um grande palco, os seus bailarinos esvoaçam felizes.

Stela Barreto painted her elephant according to the theme 'Passion for Dance'. With a deep connection with art since her childhood,
she decided to pay tribute to all dancers who indeed have to focus very hard in keeping their working tool in good shape: their body.
No passion for the arts is as hard and, in general, as short as the life of a dancer. Therefore, between a hot magenta as the background
colour of a big stage, her dancers dance happily and graciously.
Rua da Hortinha 42, R/C Esq, Portimão • Tel: 966 507 921 / 965 817 551 • Email: stelabarretopintora@gmail.com
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Nascido no Porto em 1931, é general reformado do Exército Português. Desempenhou, entre 25 de Abril de 1974 e 1982, funções no
Conselho de Estado, Conselho da Revolução e Comando da Região Militar do Centro. Após 14 anos à frente de um projecto de cooperação
técnica com Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, decidiu dedicar-se a tempo inteiro à pintura. Desde 1995, tem
mostrado os seus trabalhos em galerias em Portugal, Áustria, EUA, Alemanha, Espanha, Franca e Japão. Pintor convidado de honra no
1º Salão de Artes Plásticas de Angoulême em França (2001). É membro da Sociedade Nacional das Belas Artes.

Franco Charais

Army General Franco Charais was born in Oporto in 1931. He was a member of the State Council and Council of the Revolution after the
1974 Revolution. After spending 14 years as Technical Director of a Co-operation Project with the former Portuguese colonies – Angola,
Mozambique, Cape Verde and S. Tomé e Príncipe –, he decided to dedicate himself to painting. Since 1994, he has already shown his work
in exhibitions in Portugal, Spain, German, Austria, France, the USA and Japan. He was the guest painter of honour of the 1st Saloon d’Arts
Plastiques of Angoulême, France, in May 2001. He is a member of the National Society of Fine Arts.
Franco Charais gravou no corpo do elefante um dos mais velhos animais conhecido por possuir grande memória, algumas das paixões
humanas como o poder (na cabeça e tromba do animal), o amor, a caça, os animais, o dinheiro, a dança, a música, as letras, a paixão por
coleccionar selos... Como muitas destas paixões por vezes acabam mal, distribuiu pelo corpo do animal trevos de quatro folhas que, segundo a voz do povo, é uma planta que dá sorte a quem a encontrar.

On the body of an elephant, one of the oldest animals known for its great memory, Franco Charais painted some of the human
passions such as power (in the head and trunk of the animal), love, hunting, animals, money, dance, music, literature and the passion
for collecting stamps. As many of these passions sometimes have an unhappy ending, he placed four-leaf clovers throughout the
elephant because, according to popular wisdom, they give good luck to whoever may find them.
“MONTRA D´ARTE”, Rua da Hortinha 42, R/C Esq, Portimão • Tel: 966 507 921 / 965 817 551 • Email: francocharais@clix.pt
francocharaispintor@gmail.com
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Nasceu em 1979 em Lisboa. Desde jovem que se dedica às Artes em geral, dança clássica e moderna, desenho e pintura artística. Estudou
pela ‘Royal Academy of Dance’ dos quatro aos 18 anos, e teve preparação musical e formação na área de Artes Plásticas. Filha de pintora,
desde sempre manifestou natural talento para as Artes Plásticas, onde a aprendizagem foi sempre orientada por sua mãe, Stela Barreto.
Frequentou a Universidade de Cardiff, Reino Unido, e terminou a sua formação em Design Industrial na Universidade Lusíada de Lisboa,
e é membro da Associação INICIARTE.

Sofia Barreto

Born in Lisbon in 1979, Sofia has always been interested in the arts, classical and modern dance, drawing and painting, and studied at the
Royal Academy of Dance from the age of four to 18. With training in both music and plastic arts, the daughter of a painter has always shown
a talent for arts and was mentored by her mother Stela Barreto. After attending Cardiff University, she completed her studies in Industrial
Design at Lisbon’s Lusíada University. A member of the INICIARTE Association in Portimão, she has also exhibited at the ARTEALGARVE Fair
in Loulé, the Arte Viva Fair in São Brás de Alportel and the Associação 25 de Abril in Lisbon.
Entitulado “Mundo - Pelos olhos de uma criança”, este projecto representa a forma como as crianças vêem o mundo. Forma simples, inocente e harmoniosa como tudo acontece perante os seus olhos. Teremos que olhar o mundo com olhar de crianças. Talvez o planeta
necessite deste tipo de olhar/pensamento mais “irracional”! Nós adultos, deixamos de sonhar com a perfeição, como fazem as crianças,
e isso é algo essencial. Para fazer de qualquer coisa realidade, é necessário sonhar primeiro.

Entitled “World – Through the eyes of a child”, this project represents the way children see the world. A simple, innocent and harmonious shape as everything happens before their eyes. A world full of hope and possibilities, without limitations. We should look
at the world through the eyes of children. Maybe the planet needs this more “irrational” view/way of thinking! We adults no longer
dream of perfection as children do, and this is something essential. To make anything come true, you must first dream.
Email: vanessabhenriques@gmail.com
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Sylvain Bongard nasceu em Geneva, Suiça em 1959. Veio para Portugal em 1970, tendo feito os seus estudos em Inglaterra e na
Alemanha. Regressou definitivamente ao Algarve em 1980. A partir de 1987, decidiu dedicar-se à arte. A partir de então, desenvolveu
imensas obras para exibições públicas e privadas tanto em Portugal como no estrangeiro. Desde 1998 que trabalha a partir do seu
estúdio, em Ferragudo, onde se pode encontrar uma colecção de azulejos, esculturas e pinturas. O tema base do seu trabalho demonstra
a sua contemplação da natureza e a capacidade de recriar com uma grande atenção ao detalhe, utilizando várias técnicas.

Sylvain Bongard

Sylvain Bongard was born in 1959 in Geneva, Switzerland. He moved to Portugal in 1970 and completed his studies in England and Germany.
Sylvain returned permanently to live in the Algarve in 1980 and dedicated his energy to art in 1987. Since then, he has developed and
created innumerable works for public exhibition and private commission in Portugal and abroad. He has worked from his open studio in
Ferragudo since 1998, a place to see an enchanting collection of ceramics, tiles, sculpture and paintings inspired by nature. He achieves
works painted on tiles, canvas and in clay with an individual style integrated with traditional techniques and varied themes.
As grandes nuvens no horizonte lembram-nos um sem número de criaturas, algumas estranhas, outras familiares, como por exemplo o
elefante. As suas formas sensuais e voluptuosas associadas ao seu tamanho e peso impressionantes fazem-nos pensar como é possível
este gentil animal se mover de forma tão discreta, como se estivesse a ser filmado em câmara lenta. Parece-me portanto natural ver este
elefante como uma nuvem flutuante à deriva, seguido por seres bem intencionados. É o meu mais profundo desejo que tudo de bom
aconteça a este dócil gigante.

The big clouds on the horizon remind us of a limitless range of creatures, some strange and others very familiar like, for example,
the elephant. His sensual flowing shapes coupled with his astounding size and weight makes us wonder how this mostly gentle beast
can move so discreetly as if filmed in slow motion. It therefore seems natural to see this elephant as a floating cloud drifting in the
sky, followed by well-intentioned beings. It is my deepest wish that good things come to this gentle giant.
www.atelierbongard.com • Email: atelierbongard@hotmail.com • Tel: 968 362 930
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Na década de 70, a ceramista inicia a carreira como pintora de cerâmica na Galeria do Pintor Júlio Amaro, em Portimão. Na década de
80, tira o Curso Olaria Tradicional, em Lagoa, conclui o Curso de Cerâmica no I.A.D.E., em Lisboa, participa no Workshop do A.R.C.O. com
os ceramistas convidados Arnold Zimmerman, Patrick Longhram e Nancy Smith e trabalha como Oleira no Pátio Alfacinha. Na década
de 90, ganha dois Prémios Distritais no Concurso Nacional de Artesanato, esteve convidada na Exposição Colectiva da Inauguração do
Centro Cultural de Lagos e deu aulas de Cerâmica em Lagos. Participou ainda em “A Dança dos Ursos” da Quinta dos Vales.

Ana Canto

During the 70s, the ceramist began her career as a ceramic painter at the Pintor Júlio Amario gallery in Portimão. During the 80s, she took
a traditional pottery course in Lagoa, completed the Ceramic Course in I.A.D.E., participated in the A.R.C.O Workshop with invited ceramists
Arnold Zimmerman, Patrick Longhram and Nancy Smith and worked as a potter in Patio Alfacinha. During the 90s, she won two district
prizes at the National Crafts Competition, was invited to the Collective Exhibition at the Lagos Cultural Centre, exhibited at the Fatacil in
Lagoa and also took part in Quinta dos Vales' exhibition 'Dança dos Ursos'.
Elefante Flor da Vida. Vida pela qual me entrego à Arte com Paixão. Trabalhei com pedras de dois rios. Rio Tejo, pedra preta e a branca do
rio Cuanza, conciliando-se com a cerâmica. Rios são como veias de vida, os elefantes deleitam-se. Momentos Mágicos. Viver é estar de
acordo, saber compreender. É o nosso desafio. Todos aprendizes podemos partir sábios sabendo percorrer o caminho. É o elefante que
parte em busca de água, numa longa caminhada e a encontra.

Elephant the flower of life. Life to which I passionately give myself to art. I worked with stones from two rivers. Black stone from
the river Tagus and white stone from the river Kwanza, combined with ceramic. Rivers are like the veins of life, elephants revel.
Magical moments. Living is being in agreement and understanding. That's our challenge. As apprentices, we can become wise by
following the path, like the elephant that sets off in search of water and finds it after a long journey.
Sítio da Azóia, 8600-013, Barão de S. João, Lagos • Tel: 966182562 • E-mail: anakanto62@gmail.com
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Nascido em 1976 na Suiça, onde viveu até acabar o seu curso na Escola Superior em St. Gallen (CH) em 1995, Desde 1996-98 realizei
muitos trabalhos em pedra, mármore e granito para espaços públicos e privados no Algarve / Portugal. Inspirado pelos trabalhos de
Antonio Gaudi e Andy Warhol eu mudei o meu estilo de trabalho em 1999 para azulejos partido e descobri um novo mundo de arte.
Desde 2000 as minhas esculpturas e retratos têm levado a várias exibições com sucesso em todo o Portugal.

Ivan Ulmann

Born in 1976 in Switzerland, where he lived until finishing the Superior School in St. Gallen (CH) in 1995, Ivan accomplished many works in
stone, marble and granite for public and private park projects in the Algarve from 1996-98. Inspired by the works of Antonio Gaudi and
Andy Warhol, the artist changed at the beginning of 1999 to broken tiles and discovered a new world of art. Since 2000, his sculptures and
portraits have led to many accomplished art exhibitions throughout Portugal.
Neste mundo de cegos, muitos macacos tentam dançar livremente,
Comendo como se não houvesse amanhã
Todos os frutos e vida que restam das árvores
”Porquê que já não há frutos, só mirradas árvores vazias?
Eu sou só um jovem elefante à procura do meu destino
Não entendo,
Porque só restam troncos de madeira vazios e não verdejantes?”
“Meu querido elefante”, respondeu o sábio monge,
“Na tua longa jornada,
Tenta ignorar a ganância…
Concentra-te no amor e não no tempo
Deste modo, podes estar certo
Que a árvore da Eterna Paixão,
Um dia vais encontrar,
E peça a peça a tua criança interior vai desabrochar”

In this world of blindness, many monkeys try to dance free,
Eating like there is no tomorrow
All remaining fruits and life from the trees.
“Why are there no fruits and only weak bleak trees?
I am just a young elephant looking for my destiny
I just don't understand,
Why there is only dead wood left and no more green trees?”
“My dear Elephant”, answered the wise old monk,
“On your long journey,
Try to ignore greed…
Focus on love and not on time.
Like this you can be certain,
The eternal Tree of Passion,
One day you will find,
And within piece by piece your inner child.”
www.ivanulmann.com • Email: ivanulmann@gmail.com
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Ivan Ulmann

Elefante da noite (Guardião do Espaço)
Numa misteriosa ordem no tempo e no espaço
Tão perto e tão inacessível longe
Tu és aquela que se ergue para mim na mais escura noite
Na mais sombria hora do dia
Tu és a única luz que guia o meu caminho
Encantado pelo teu sorriso guardas o meu amor e paixão
Embora desapareças de tempos a tempos

Elephant of the Night (Space Guardian)
In a mysterious order of space and time
So close and so unreachable far
You are the one that rises for me in deepest night
At the darkest hour of the day
You are the only light that points my way.
Charmed from your smile you hold my love and passion
And also when you vanish from time to time
I am the one that follows your magic seduction
From the Milky Way to the morning star
And back to the land of hearts
You are the one… my only desire.

www.ivanulmann.com • Email: ivanulmann@gmail.com
40

PASSIO N

Ivan Ulmann2-Escolhido_ArtCatalogue 11/04/02 10:50 Page 2

Ivan Ulmann

Elefante do dia (Guardião da Terra)
Num universo misterioso de planetas em orbita e de estrelas brilhantes
Tu és aquele… meu sol e centro
Tu reinas na minha Galáxia… ao mais pequeno detalhe
Todos os pensamentos giram à tua volta
És a minha luz… a minha única e verdadeira ardente estrela
Ver surgir o teu sorriso é uma dádiva
Mais e mais brilhas acima de mim
Os teus raios reacendem as minhas esperanças
Iluminas meus olhos na escuridão
Toda a vida é em ti… as tuas mãos e poder
Beijando-me e o mundo acorda a cada hora
És aquele que detém a minha respiração
És o meu Norte
O núcleo do meu coração… a minha alma e única estrela ardente

Elephant of the day (Earth Guardian)
In a mysterious universe of rotating planets and shinning stars
Are you the one …my sun my only centre
You rule my Galaxy… all and every single matter.
Every little thought turns around you
You are my warming light… my only real burning star
Seeing your smile rising is the greatest gift of all
Higher and higher you shine above my head
The more resurrect my daily hopes within your rays
You clear my eyes when darkness falls
All life is in you… your hands and power
Kissing me and the world awake with every hour
You are the one that holds my breath
You are my orientation
The core of my heart… my soul and my only real burning star

www.ivanulmann.com • Email: ivanulmann@gmail.com
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Nascida em Kitwe, Zâmbia, Toin foi educada no Zimbábue e vive e trabalha em Portugal. Licenciada em Filosofia na University College
London, a artista tem elaborado diversos trabalhos, entre os quais são 'Imaginary Beings', uma série de criaturas míticas em aço e gesso,
'Les Trois Filles', um retrato encomendado em bronze fundido a frio, 'Rhiannon', um cavalo e cavaleiro em aço de 30 metros e nomeado
para o concurso 'Landmark Wales', e 'Shakespeare', um bronze fundido a frio no The Rose Theatre em Londres.

Toin Adams

Este elefante representa a paixão, a dor, a profunda felicidade, o lado escuro, a beleza, o desespero e o prazer viceral que é a paixão.
Aliando os corpos entrelaçados de dois amantes dourados, incorporei as palavras dos mais respeitados poetas do mundo, bem
como aqueles menos conhecidos: Rainer Maria Rilke, William Butler Yeats, Pablo Neruda, Eduardo White, Corsino Fortes e Al-Saddiq
Al-Raddi, escritas em inglês, alemão, espanhol, português e árabe para expressar estes sentimentos.

This elephant embodies the passion, the pain, the deep joy, the dark side, the beauty, the desperation and the visceral pleasure that
is passion. Coupled with the entwined bodies of two golden lovers, I have taken the words from both the world's most respected
poets and relatively unknown poets: Rainer Maria Rilke, William Butler Yeats, Pablo Neruda, Eduardo White, Corsino Fortes and
Al-Saddiq Al-Raddi, expressed in English, German, Spanish, Portuguese and Arabic to express these emotions.
Email: toinadams@gmail.com
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Born in Kitwe, Zambia and educated in Zimbabwe, Toin is currently living and working in Portugal. Having graduated from University College
London with an upper class degree in Philosophy, the artist’s works to date include ‘Imaginary Beings’, a series of mythical creatures in steel
and plaster, ‘Shakespeare’, a 1-metre cold cast bronze for The Rose Theatre in London, and ‘Rhiannon’, a 30-metre steel horse and rider shortlisted in the Landmark Wales Competition.

Toin Adams

Por vezes, mas nem sempre, a paixão é eterna, transforma-se em amor. Este elefante encarna essa evolução. Escolhi tres símbolos
de civilizações antigas de diferentes formas e que são permanentemente belos. Cada um deles está relacionado com o infinito e
unidade. O símbolo Om, o símbolo de amor Africano (Adinkra) e o nó céltico, em que cruzamentos em nó de amor significam o
lado espiritual da vida.

Sometimes, but not always, passion becomes eternal, it becomes love. This elephant embodies this evolution. I have chosen three
symbols from ancient civilizations and found them to be enduringly beautiful in their different ways. Each of them is fundamentally
related in that they speak of infinity and oneness. The Sanskrit Om symbol, the African (Adinkra) symbol of love and the Celtic
Knot, where the crossings in a love knot often depict the spiritual meaning of life.
Email: toinadams@gmail.com
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Nothing is
impossible
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Once again calling on the elephant to convey an artistic
vision and a message within it, the KHSculptor Group's
travelling exhibition 'Elephant Tree' started as a vague
idea that soon developed into a project that needed to
take shape. Although as an idea it started quite simply,
the sculptors faced a challenge in transforming an idea
into a sculpture which then, by interacting with the audience, silently explains what the artist wants to say. And
as has happened with previous projects, this one idea
managed to transform itself into a major project that involved a number of people so that it could be fulfilled.
An interesting venture that places elephants in trees, the
theme of this project is 'nothing is impossible'. Having
selected this animal because of its similarities with
human beings, the sculptures are based on an African
youngster aged around 9 or 10. “Elephants have many
similarities with humans,” explains Karl Heinz Stock.
“Their life span is nearly identical to ours – in fact, with
some dental care they could outlive us; they have an incredible memory, they are multi-talented and they care
for their family, and as teenagers, they behave in the
same way as our children. Unpredictable and predictable
at the same time.”
The elephant sculptures were purposely kept more
abstract in order to ensure the artistic freedom of the
involved artists, although in contrast to the project 'Passion', which saw 17 artists bring their own interpretation
to each piece, the elephants here will be kept in plain
colours. This will allow the tree itself to come into the
foreground, and visitors will be able to see the project
as a whole. The desired emphasis will therefore not be
on the beauty of the individual sculptures, but rather on
the combination of the tree and the climbing elephants,
so as to underline the theme of the project “nothing is
impossible”. This element of cooperation is emphasised
even more when the observer views the project as a
whole, so that he is not distracted by just one insulated
3D sculpture-painting. But as Karl discovered with the
pioneering 'Dança dos Ursos' project, a travelling exhibition is in itself quite challenging, so there is an emphasis on simplicity wherever possible and a focus on
logistics. The team behind the project has developed
several purpose-made technical solutions, both for the
elephants climbing the natural trees and those climbing
the one made of stainless steel. With the first exhibition
held at Quinta dos Vales on the estate's palm trees, a device was developed in stainless steel that allows fixing
the elephants to the palms without affecting the tree itself. Able to hold up to 10 elephants in each tree, an important concern was obviously not to harm the trees
involved in the art project. By applying a technique used
by our ancestors to climb trees, two slings were placed
around the trunk and the sculpture held itself by using
its own weight.
PASSION
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Mais uma vez, uma visão artística e uma mensagem simbolizada pelo elefante... A exibição itinerante 'Elephant Tree' do
grupo de escultores de KHSculptor Group começou por uma
vaga ideia que evoluiu para um projecto que precisava de
tomar forma. Embora a ideia inicial tenha sido muito simples,
os escultores agarram-na como um desafio ao transformá-la
numa escultura, interagindo com o público, e que em silêncio
explica o que o artista quer dizer. E, tal como em projectos
anteriores, esta ideia transformou-se num grande projecto
que envolveu um grande número de pessoas de forma a
tornar-se realidade.

48
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Um projecto interessante que coloca elefantes nas árvores tem
por tema 'Nada é impossível'. Tendo escolhido este animal
devido às suas semelhanças com os humanos, as esculturas
baseiam-se num modelo de um jovem elefante africano com
idade de 9 ou 10 anos. Os elefantes têm imensas semelhanças
com os humanos. A sua duração de vida é muito semelhante à
nossa. De facto, com alguns cuidados dentários poderiam ter
uma vida superior à nossa; têm uma memória incrível, são multitalentosos e tomam conta das suas famílias. Enquanto
teenagers, portam-se da mesma maneira que as nossas crianças:
imprevisíveis e previsíveis ao mesmo tempo.
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For locations with less trees or where a stronger impact
is desired, Karl and his team also developed a five-metre
high stainless steel structure that supports up to nine elephants climbing in a spiral. This presented something of
a challenge to the group, with both assembling and dissembling issues taken into account, as well as wind impact,
avoiding damage to the sculptures during the fixation
process and other issues that had to be overcome.
Naturally, safety issues, both for the public and the sculp-

tures themselves, needed to be incorporated in the final
solution without restricting the view of the visitors or
their ability to get up close to the sculptures. During this
lengthy process, technical drawings were made, corrected and redrawn, models were built and negotiations
with the sponsoring Algarve Tourism board, town halls,
potential sponsors, designers and printers were held.
With a team of craftsmen and helpers busy at work on the
sculptures themselves, the result of this artistic operation
PASSION
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As esculturas dos elefantes foram propositadamente mantidas
em forma abstracta para assegurar a liberdade artística dos
artistas envolvidos, embora em contraste com o projecto
'Paixão', ao qual 17 artistas trouxeram interpretações diferentes
e individuais a cada uma das obras, os elefantes manterão uma
cor base lisa.
Isto permitirá que a árvore seja vista como um todo e os visitantes possam apreciar o projecto como um todo. O ênfase pretendido não estará na beleza individual das esculturas, mas no
conjunto da árvore com os elefantes, reforçando o tema do projecto 'Nada é impossível'. Este elemento de cooperação é ainda
mais enfatizado quando o observador vê o projecto como um
todo, de forma a não ser distraído por um pintura a 3D. Mas, tal
como constatado por Karl Heinz Stock no projecto pioneiro
'Dança dos Ursos', uma exposição itinerante é um grande desafio, devendo portanto haver grande preocupação na simpli52
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cidade e logística. A equipa técnica do projecto desenvolveu
algumas soluções técnicas tanto para os elefantes subindo
árvores naturais como elefantes subindo em suportes de aço
inoxidável. Para a primeira exibição na Quinta dos Vales, desenvolveu-se um equipamento em aço inoxidável que permite
fixar elefantes às palmeiras sem prejudicar a árvore. Tem a
capacidade de suportar 10 elefantes em cada árvore e foi especialmente concebida com a preocupação de não prejudicar
as árvores envolvidas com o projecto de arte. Através de uma
aplicação usada pelos nossos antepassados para subir árvores,
foram colocadas dois 'slings' em volta do tronco e a escultura
segura-se pelo seu próprio peso.
Para locais com menos árvores ou onde se pretenda um maior
impacto, Karl, em conjunto com a sua equipa, concebeu
um equipamento em aço que suporta até 9 elefantes subindo
em espiral.
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was a dual project: the 'Elephant Tree' on natural trees
and another more technically sophisticated and more
dominant project, based on a five-metre high stainless
steel construction. Whilst much of the work was undertaken in-house by the team at Quinta dos Vales, some aspects were nonetheless too complicated for this talented
team and enlisted the skills of craftsman and welder
Heinz Fereghin, who had already helped with metal
structures in previous projects. In interaction with the
brainstorming team, Heinz was able to make the stainless
steel elephant tree a masterpiece in itself. The project

was fulfilled thanks to his help in overcoming some technical obstacles during the brainstorming process, as well
as in the final construction and welding of the stainless
steel elephant tree itself.
Even more challenging work lies ahead of Heinz, as the
technical construction which Karl Heinz designed with
his team for the Multifaceted Globe will require all his
technical skills to bring the already existing model to life.
A last note for art lovers: the elephant tree will be released for sale after the end of the exhibition cycle for
€37,500 plus VAT.
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After unveiling its latest touring exhibitions ‘Passion’
and ‘Elephant Tree’, the KHSculptor Group is currently
preparing two new projects to add to its vast artistic
portfolio.
‘Reunion of Bulls’ brings together 16 near life-size bulls
to represent the dynamics and pure power of a herd of
bulls. Individually sculptured and able to adapt to both
the farm and urban environments, the bull was selected
because it is strong as an individual, but much stronger
when the individuals join forces and act as a group. This
bears great similarities to the phenomenon that occurs
with mankind, which allows us to develop by combining
energies in order to create a synergy, and draws on the

ideas of partnership and team-building – whether temporary or permanent. The exhibition aims to give the viewer
the opportunity to see all these aspects from different
angles. No exhibition will be the same, as all formations
will be in constant change so as to experiment with force
in ever-changing environments. Scenarios of all kinds can
be assembled so that the imagination skills of both the
organiser of the exhibit and the viewers will always be
newly confronted with new installation.
Another project which will be made public in 2012 is
the ‘Multifaceted Globe’, which is based on the theme
of the five continents: Europe, America, Africa, Asia
and Australasia.
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Após a apresentação das últimas exibições 'Passion' e 'Elephant
Tree', o KHSculptorGroup está actualmente a preparar dois
novos projectos para adicionar ao seu já vasto portfólio.
A 'Reunion of Bulls' reúne 16 touros em tamanho quase real
para representar a dinâmica e energia natural de uma manada
de touros. Esculpidas individualmente e capazes de adaptar a
ambientes tanto rurais como urbanos, o touro foi escolhido
porque é forte individualmente mas muito mais forte quando
os indivíduos unem forças e actuam como um grupo. Este comportamento partilha grandes semelhanças com o que se passa
com o Homem, que nos permite desenvolver ao combinarmos
energias para criar uma sinergia, e assenta na ideia de parceria
e espírito de equipa, quer seja temporária ou permanentemente. A exposição pretende facilitar ao observador a oportunidade de ver todos estes aspectos de pontos de vista
diferentes. Não haverão exposições idênticas, já que todas as
formações estarão em constante mudança de forma a serem
vividas com força. Um outro projecto que será revelado em
2012 é o 'Globo Multifacetado', que se baseia no tema dos cinco
continentes: Europa, América, África, Ásia e Austrália. Devido ao
trabalho de engenharia inovadora necessário à preparação do
projecto de escultura de forma a ser uma exposição móvel logisticamente viável, o projecto foi dividido em duas partes: uma
com os cinco continentes, com um diâmetro de 165cm cada,
e outra com 15 esferas com 120cm de diâmetro. Cada continente será representado por três esferas diferentes, focadas em
três aspectos diferentes: os seus povos, a sua natureza e as suas
características. Embora o projecto esteja ainda em fase de
preparação, os artistas já foram escolhidos. Logo que as esferas
tenham sido pintadas pelos artistas, estas serão combinadas
numa enorme esfera que representará o globo. A área de exibição para as 15 esferas necessita de pelo menos 400 metros
quadrados apenas para apresentação. Irá ser uma exposição
verdadeiramente extraordinária.
57 PASSIO N

New Projects-Artigo_ArtCatalogue 11/04/04 12:09 Page 83

Due to the significant innovative engineering work required to prepare the sculpture project as a logistically viable mobile exhibition, the project has been subdivided
into two parts, one with the five continents with a diameter
of 165cm each, and another with 15 spheres measuring
120cm in diameter. Each continent will be represented
with three different spheres, focusing on three distinct
angles: its people, its nature and its characteristics.
Although the project is still in the stage of preparation, the
artists have already been selected and contracted. Once all
spheres have been painted by the artists, they will be combined in a big sphere which will then represent the globe.
The exhibition area for the 15 spheres alone will require
at least 400sqm for presentation only. It will be a truly
amazing exhibition.
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